
   
 

 

 
 
 
 
 

  
Warszawa, dnia 14.09.2022 r.  

GUS-DB04.271.38.2018.17 
Wyjaśnienia SWZ III 

Działając na podstawie art. 135 ust. 1, 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129,  
z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający odpowiada na pytania do SWZ zadane przez wykonawców  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Ochrona fizyczna Głównego Urzędu Statystycznego z siedzibą  
w Warszawie przy al. Niepodległości 208 wraz z przyległym do niego terenem”, numer sprawy: 14/ST/PN/2022, 
ogłoszenie o zamówieniu numer 2022/S 167-474132 z dnia 31-08-2022 r. 

 
Pytanie 9: 
Prosimy o udostępnienie dokumentu JEDZ w formie espd. Dziękujemy. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z pkt 9.1 SWZ: 
9.1 Wykonawca składa wraz z ofertą: 

1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym Wykonawcy, aktualne na dzień składania ofert 
oświadczenie, w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) sporządzonym 
zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji 
(UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r., będącego Załącznikiem nr 4 do SWZ. Oświadczenie JEDZ stanowi 
dowód potwierdzający: 
a) brak podstaw wykluczenia, o których mowa w pkt 8.1 ppkt 1) i w pkt 8.2 SWZ,  
b) spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji,  
tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. Wykonawca 
może pobrać przedmiotowe oświadczenie ze strony: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=pl, 
lub ze strony internetowej Zamawiającego, na której zamieszczono ogłoszenie oraz SWZ:  
˗  http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/  
˗  http://zamowienia-gus.ezamawiajacy.pl; 

 
Instrukcja wypełniania oświadczenia JEDZ znajduje się na stronie Urzędu Zamówień Publicznych: 
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0026/45557/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-
instrukcja-2021.01.20.pdf 
 
 
 
 
 
 

Przewodniczący Komisji Przetargowej 
 
Bartosz Wielądek 

Konsultant  
w Wydziale Zamówień Publicznych GUS 
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